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Controle da obesidade é tema de seminário da Atenção
Primária

SEGUNDEIRA DA CGAN

Evento reúne universidades e trabalhadores da Atenção Primária para
qualificar o cuidado às pessoas com a doença
A Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde
promoveu, de 27 a 29 de maio, seminário sobre o controle e enfrentamento
da obesidade no âmbito do SUS. O objetivo foi reunir universidades e
trabalhadores da Atenção Primária pela qualificação das ações de prevenção
e tratamento de pessoas com a doença.
O primeiro dia contou
com mais de 60 participantes,
entre eles, representantes de
instituições universitárias de
vinte e dois (22) estados
brasileiros, que trabalharam a
magnitude e complexidade do
cenário da obesidade no país
junto a gestores e profissionais de saúde da atenção primária.
“Levantamos grandes desafios em torno da pauta, como a intervenção
precoce, e produzimos alinhamentos sobre como podemos contribuir para
melhorar tanto o acesso quanto a resolutividade do cuidado de pessoas com
obesidade. Foi um primeiro dia positivo e a expectativa é a de que, nos
próximos dias, possamos sistematizar as contribuições das vinte e duas
universidades para pensar em melhorias”, afirmou a técnica da Secretaria de
Atenção Primária à Saúde Olívia Medeiros.
Na ocasião, representantes da Secretaria de Atenção Primária
defenderam o tratamento precoce para que a pessoa com excesso de peso
não adquira outras doenças que podem decorrer da obesidade, como a
diabetes e a hipertensão. “Tais ações de promoção da saúde devem servir
não apenas à perda de peso da pessoa, mas, principalmente, a mudanças de
hábitos e uma maior qualidade de vida”, continua Medeiros.
Marco Zero
Evento é considerado “marco
zero” de futuros encontros que tem
por objetivo reunir universidades e
trabalhadores da Atenção Primária
pela qualificação das práticas de
cuidado às pessoas com a doença.
O segundo dia contou com a apresentação da proposta de formação
de gestores e profissionais de saúde para a organização das unidades de
saúde para o cuidado da obesidade. Já no terceiro dia, houve espaço para
aperfeiçoamento de instrumentos de diagnóstico de atenção à obesidade.
Fonte: Ministério da Saúde
Disponível em: http://aps.saude.gov.br/noticia/5456
Vídeo disponível em: https://youtu.be/iiBnau6VHu4
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Obesidade infantil traz riscos para a saúde adulta
Crianças acima do peso têm mais chances de se tornarem adultos também obesos. A obesidade impacta no
surgimento de doenças como diabetes e hipertensão
No Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil, o Ministério da Saúde faz um alerta: crianças
obesas têm chances de virar adultos também
obesos. A DA
consequência
de obesidade na infância para a vida adulta é o
SEGUNDEIRA
CGAN
aparecimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que podem matar precocemente no período de
grande produtividade na fase adulta.
Para discutir o crescimento da obesidade infantil no mundo,
representantes de vários países se reuniram nesta segunda-feira (3/6) na
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em Brasília (DF). Ao
participar do II Encontro Regional sobre ações de prevenção da obesidade
infantil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lembrou que a
transição alimentar que aconteceu nos anos 70 e 80 contribui para a má
nutrição das crianças de hoje.
“Os alimentos deixaram de ser manipulados, deixaram de ser
colhidos pelos pais, pelas famílias e passaram a ser alimentos processados
e ultraprocessados. E nós não tivemos os filtros necessários, e agora
estamos colhendo os resultados dessas mudanças tão súbitas dos nossos hábitos alimentares tradicionais”, disse o
ministro.
Estudo recente aponta que crianças acima do peso possuem 75% mais chance de serem adolescentes obesos e
adolescentes obesos têm 89% de chance de serem adultos obesos. Pesquisas do Ministério da Saúde indicam que
12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas e 18,9% dos adultos estão acima do peso. Por isso, além de
centrar ações nos primeiros dias de vida, como o incentivo ao aleitamento materno, o ministro destacou que as
políticas de estímulo ao hábito saudável devem aliar ações de alimentação e atividade física.
“Quando a gente dialoga sobre obesidade infantil, a gente dialoga sobre dois pilares: um da alimentação e outro
da atividade física. Por isso, temos que combater o tempo de tela das crianças que no mundo inteiro passaram a ficar
mais reclusas, muito menos expostas aquelas atividades físicas da infância e da adolescência”, afirmou o ministro.
O ministro da Saúde também defendeu que o incentivo ao hábito saudável envolva outros setores. “Sabemos
que é preciso envolver outros agentes, como a economia, a agricultura, a
política de educação, a política de esportes. Há uma série de pontes que
precisam ser construídas para que a gente possa gradativamente ir
reposicionando não só o Brasil, mas o mundo, na adoção de hábitos de
vidas saudáveis”, ressaltou Mandetta.
ESTUDO AJUDARÁ A IDENTIFICAR A OBESIDADE INFANTIL
O Ministério da Saúde começou a bater à porta de 15 mil
domicílios brasileiros em 123 municípios que abrigam crianças menores de
5 anos. Esses lares foram selecionados para participarem do Estudo
Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), que busca mapear a situação de saúde e nutrição de crianças em
todo o país, com informações detalhadas sobre hábitos alimentares, crescimento e desenvolvimento. Essas
informações ajudarão na construção de políticas públicas e estratégicas de promoção da saúde.
Os pesquisadores que estão indo aos lares brasileiros estão identificados com camisas e crachás com o nome
e a fotografia, além do logotipo do Ministério da Saúde. Assim que chegar no local, o entrevistador explicará os
procedimentos e entregará um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com detalhes da pesquisa e orientações
de como entrar em contato com a coordenação para tirar dúvidas, incluindo a opção gratuita de ligar para o telefone
0800 808 0990. A participação é voluntária e os dados são sigilosos.
Fonte: Agência Saúde
Disponível em: http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45494-obesidade-infantil-traz-riscos-para-a-saude-adulta
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EVIDÊNCIA

Novos estudos associam alimentos ultraprocessados a morte e doenças
cardiovasculares
SEGUNDEIRA DA CGAN

Artigos publicados em simultâneo reforçam conjunto de evidências científicas que conectam consumo de
salgadinhos, biscoitos e refrigerantes a problemas graves de saúde
Dois novos estudos associam o consumo de alimentos
ultraprocessados a um maior risco de doenças cardiovasculares e
morte. Os artigos, publicados em simultâneo na quarta-feira (29)
pelo BMJ, o antigo British Medical Journal, somam-se a um conjunto
de evidências científicas que tem reforçado a necessidade de limitar
ou evitar biscoitos, salgadinhos, refrigerantes e afins.
Nos dois casos, trata-se de estudos de coorte, ou seja, de
pesquisas com amostras populacionais grandes acompanhadas por
um período longo.
Nas últimas décadas, os índices de obesidade explodiram em
todo o mundo, acompanhados pelo aumento nos casos de doenças
crônicas (diabetes, hipertensão, câncer). No Brasil, o Ministério da Saúde estima que três em cada quatro mortes
estejam associadas a essas enfermidades, causadas também por outros fatores, como tabagismo, álcool e inatividade
física.
O primeiro dos dois novos artigos analisa a coorte de Navarra, na Espanha, que acompanha quase vinte mil
pessoas há duas décadas. Os pesquisadores reuniram os dados acumulados entre 1999 e 2014 para dividir os
participantes em quatro quartos de acordo com a quantidade de consumo de ultraprocessados.
Nesse período foram registradas 335 mortes – 164 por câncer. A principal descoberta é de que os participantes
com o maior consumo de ultraprocessados tiveram risco de morte 62% maior que os de menor consumo. Cada porção
extra diária desses produtos aumentou em 18% a chance de morte.
O outro estudo é realizado na França desde 2009. A amostra populacional do NutriNet Santé é maior, de 105
mil pessoas. O que os pesquisadores fizeram foi aplicar questionários, repetidos periodicamente, usando 3.300 itens
alimentícios divididos de acordo com a classificação NOVA, que separa os alimentos de acordo com o grau e o propósito
do processamento.
O brasileiro Carlos Monteiro, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) e
criador da classificação, participou diretamente da análise dos dados.
No geral, descobriu-se que o quarto de participantes com o maior consumo de ultraprocessados teve uma
chance maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Um aumento de 10% nesse consumo foi associado a uma
elevação de 12% na incidência de problemas cardiovasculares em geral, 13% de doenças coronarianas e 11% de
doenças cerebrovasculares.
Os pesquisadores do artigo francês levantam algumas hipóteses para explicar essa diferença. A primeira delas
diz respeito à composição nutricional desses produtos. No geral, ultraprocessados são famosos por índices elevados
de sal, gordura e açúcar. Além disso, fica claro que pessoas que ingerem mais desses itens tendem a comer menos
vegetais, elevando o risco de doenças cardíacas.
Os pesquisadores entendem ainda que é preciso promover mais estudos sobre os aditivos usados nesses
produtos e de que maneira podem surgir efeitos cumulativos da exposição a longo prazo a essas substâncias. Por fim,
há um receio crescente de que compostos químicos usados em embalagens levem a efeitos negativos sobre a saúde.
“Mesmo que não esteja claro que processos específicos, compostos ou subtipos de ultraprocessados
desempenham um papel mais importante, a evidência está se acumulando para uma associação entre uma maior
proporção de ultraprocessados na dieta e riscos aumentados de várias doenças crônicas”, concluem.
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Entre o ano passado e o primeiro semestre de 2019, vários estudos reforçaram essas conclusões. A própria
coorte francesa forneceu uma associação entre ultraprocessados e riscos aumentados de câncer e de morte.
Analisando os dados de 45 mil participantes, foram constatados 602 óbitos, dos quais 219 por câncer e 34 por doenças
cardiovasculares. Um aumento de 10% na ingestão de ultraprocessados representou um risco de morte 14% maior.

Ressalvas
Os dois novos artigos têm as mesmas ressalvas, basicamente. A primeira questão a levar em conta é que o quarto
dos participantes com um maior consumo de ultraprocessados tende a levar um estilo de vida menos saudável. Há
uma maior incidência de tabagismo e uma
menor práticaDA
deCGAN
atividades físicas, entre outros fatores.
SEGUNDEIRA
Ou seja, os artigos mostram uma associação entre esses produtos e desfechos negativos, mas não uma relação
de causa e efeito. Essa relação, porém, foi estudada em um artigo publicado no começo do mês. Pesquisadores dos
Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos controlaram a dieta de 20 pessoas ao longo de um mês.
Trata-se de um estudo inédito no que diz respeito a esse campo da pesquisa, com controle total sobre o que
essas pessoas consumiam. Durante duas semanas, a dieta foi basicamente de ultraprocessados (mais de 80% das
calorias ingeridas). Durante as outras duas, apenas alimentos frescos. As duas dietas foram praticamente iguais em
termos nutricionais, tanto do ponto de vista calórico como dos macro e micronutrientes.
Durante as duas primeiras semanas, as pessoas ganharam peso. Nas duas seguintes, perderam. Foi o primeiro
estudo a apontar uma relação de causa e efeito entre o consumo de ultraprocessados e a obesidade. Embora, de novo,
valha a ressalva de que os participantes podiam comer o quanto queriam de cada alimento, e na média houve uma
ingestão calórica maior de ultraprocessados.

O que fazer
Todos os artigos recentes têm exortado o Estado a agir para limitar o consumo de ultraprocessados,
considerando que o conjunto das evidências científicas é suficiente para criar um senso de urgência na agenda de
saúde pública. Para os pesquisadores da Espanha, além da promoção de alimentos saudáveis, é preciso promover
restrições ao marketing de produtos comestíveis não saudáveis, nos moldes do que se fez com o cigarro, e a adoção
de impostos especiais.
Os artigos são acompanhados de um editorial assinado por Mark Lawrence e Phillip Baker, da Escola de Ciência
Nutricional e do Exercício da Universidade Deakin, na Austrália. Eles recordam que desde que o grupo de Carlos
Monteiro cunhou a classificação NOVA, há dez anos, o corpo de evidências contra os ultraprocessados só fez crescer.
“O conselho nutricional é relativamente claro: coma menos ultraprocessados e mais alimentos frescos ou
minimamente processados”, afirmam. Para eles, as ferramentas à disposição da população não permitem escolhas
saudáveis. Entre outras medidas, eles sugerem que a parte frontal do rótulo informe sobre nutrientes em excesso, nos
moldes do que é avaliado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Alertas como os adotados no Chile em 2016 sofrem a oposição da indústria de alimentos e, mais recentemente,
do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que tem se posicionado a favor do modelo proposto pelas fabricantes
desses produtos. A alegação é de que uma espécie de semáforo com as cores verde, amarelo e vermelho para os
nutrientes-chave é um sistema mais informativo.
Em entrevista na última segunda-feira (27) ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Mandetta defendeu ainda
acordos voluntários de reformulação de produtos, como os assinados pelo Ministério da Saúde em 2007 para a
redução do sal e em 2018 para a redução do açúcar. Reportagem do Joio mostrou que a maior parte dos produtos
mais consumidos não terá de promover readequação para cumprir as metas firmadas no ano passado e que, mesmo
se exitoso, o acordo significará uma redução de menos de 2% no consumo de açúcar do país.
Essa questão também é abordada no editorial publicado pelo BMJ. “Formuladores de políticas públicas deveriam
mudar as prioridades da reformulação de produtos – que corre o risco de posicionar alimentos ultraprocessados como
uma solução para os problemas alimentares – para uma ênfase maior na promoção da disponibilidade, do preço e da
acessibilidade de alimentos frescos ou minimamente processados.”

Fonte: O joio e o trigo
Disponível em: https://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2019/05/novos-estudos-associam-alimentos-ultraprocessados-a-morte-e-doencascardiovasculares/
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Espaço dos Estados e Municípios
Programa Saúde na Escola de Conceição de Macabu realiza atividades com a
temática alimentação saudável
A Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação através do Programa
Saúde na Escola de Conceição de Macabu realiza atividades com a temática alimentação saudável usando como base
o Guia Alimentar para a população brasileira.
SEGUNDEIRA DA CGAN
Para cada modalidade de ensino são realizadas atividades pertinentes a faixa etária. Os alunos do segundo
segmento da ensino Fundamental participam da atividade intitulada o Ranking dos alimentos, que é uma atividade
educativa que ensina crianças o grau de processamento dos alimentos.
Nessa atividade explicamos para as crianças que segundo o grau de processamento o alimento vai "perdendo"
posições no Ranking.
Primeiramente explicamos o conceito de cada medalha / colocação relacionando com o grau de processamento.
Os alimentos medalha de ouro são aqueles naturais ou minimamente processados, os alimentos medalha de prata são
aqueles processados e os alimentos ultraprocessados são os medalha de bronze, para cada grau de processamento
damos os exemplos e mostramos as figuras e os desenhos. Explicamos que esses alimentos ultraprocessados, por
exemplo, tem muitos corantes, acidulantes, aromatizantes, sal, açúcar e etc e que por isso fazem mal a saúde.
Depois de explicar os conceitos e exemplos, damos novos exemplos, mostrando o “mesmo alimento” em
diferentes graus de processamento. Exemplo, o morango é alimento natural, a geleia de morango o alimento
processado e suco de caixinha de morango é o alimento ultraprocessado.
Hora da atividade: Depois das explicações chegou o momento de verificar se as crianças realmente conseguiram
assimilar os conceitos, formamos grupinhos de 4 a 5 crianças, cada grupo recebe um envelope contendo 4 tipos de
alimentos em diferentes graus de processamento, para que possam colar no Ranking, nas respectivas colocações.

Nutricionista Responsável: Suelen Galante Inácio.
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Jovens em situação de vulnerabilidade aprendem a cultivar alimentos saudáveis
O projeto ‘Verde é saúde’ tem horta e pomar na UBS 9 de Samambaia - DF
A fim de mostrar que plantar seu próprio alimento é possível, mesmo morando na cidade, servidores da Unidade
Básica de Saúde (UBS) 9 de Samambaia criaram o projeto Verde é saúde. Com a ajuda da Emater, iniciaram uma horta
para ensinar a comunidade a produzir alguns alimentos. Afinal, comer de maneira saudável e sustentável tem sido um
daqueles temas necessários para quem quer manter a saúde através da alimentação e, ainda, cuidar do meio
ambiente.
SEGUNDEIRA DA CGAN
A horta requer cuidados, limpeza e manutenção. Para isso, atualmente, a unidade conta com a colaboração de
dois grupos de estudantes de uma organização não governamental que atende crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social. “É nessa hora que eles aprendem a plantar e a colher, valorizando o trabalho e o alimento
que eles próprios cultivaram”, explicou um dos coordenadores do projeto, o enfermeiro Pedro Nunes de Oliveira
Junior.
“Com a preocupação voltada também para o meio ambiente, além da saúde, nenhum tipo de agrotóxico é
utilizado para a produção desses alimentos. Os canteiros são cercados por garrafas pet cheias de água, material
reciclável que auxilia na contensão da terra”, informou Pedro.
CULTIVOS – O sucesso da horta inspirou o cultivo de um pomar. Foram plantados pés de acerola, manga,
jabuticaba, mexerica, limão siciliano, laranjas e amora, que, em alguns meses, devem começar a dar os primeiros
frutos. Também teve início, neste mês de maio, o plantio de plantas medicinais.
“Inicialmente, a ideia era incentivar os jovens a ter uma alimentação mais saudável, produzindo o seu próprio
alimento. Agora, queremos trazer outros grupos da comunidade para dentro do projeto, como idosos, por exemplo”,
contou, orgulhoso, o enfermeiro.
O pontapé inicial para o projeto foi dado pela então enfermeira supervisora da Gerência de Serviços da Atenção
Primária nº 5 de Samambaia, Rúbia Márcia Carvalho, e pela médica Silmara Kirshner, ambas integrantes da Equipe de
Saúde da Família 3, da UBS 9 de Samambaia, composta por sete servidores, todos colaboradores do projeto. Os cultivos
são realizados no terreno da própria unidade.

Texto: Josiane Canterle, da Agência Saúde
Fotos: Mariana Raphael/Saúde-DF
Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/jovens-em-situacao-de-vulnerabilidade-aprendem-a-cultivar-alimentos-saudaveis/
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Saiu na Mídia
Como oferecer uma alimentação adequada e saudável na infância
A má alimentação na fase infantil pode afetar não só o crescimento físico, mas também o seu
desenvolvimento emocional.
A obesidade infantil é um problema de saúde pública que
pode provocar várias consequências para o futuro, como o
surgimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão,
SEGUNDEIRA
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entreDA
outros.
saudável para as crianças que hoje possuem um universo enorme
de ofertas de alimentos?
É importante começar logo cedo, com a oferta do
aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e, após
isso, a introdução da alimentação saudável com alimentos
prioritariamente in natura. E a família tem um papel fundamental
para ajudar os filhos a desenvolverem hábitos mais saudáveis. Isso
porque, como as crianças imitam o que veem, os comportamentos alimentares estão associados aos dos familiares.
– O primeiro passo é como a família se organiza para que a casa tenha menos alimentos ultraprocessados. Além
disso, é preciso envolver a criança na preparação da comida de uma forma mais lúdica, para que ela possa, desde cedo,
valorizar a cultura alimentar e a alimentação feita em casa – orienta Michele Lessa.
A má alimentação na fase infantil pode afetar não só o crescimento físico, mas também o seu desenvolvimento
emocional. “Uma criança obesa além de ter dificuldade de fazer atividades físicas com os coleguinhas, corre o risco de
sofrer bullying afetando também o seu estado emocional”, destaca Lessa.
As famílias também devem evitar oferecer e encorajar as crianças a reduzirem o consumo de bebidas
açucaradas, estimular a prática de atividade física e diminuir o tempo gasto com o mundo virtual. Mas a coordenadora
chama atenção: a prevenção da obesidade não terá resultados se o ambiente da criança não for considerado.
“A culpa não é da criança, o meio que ela vive é que favorece ou não o excesso de peso. Quando há oferta de
alimentação saudável nas creches e escolas e há espaços públicos para brincar e fazer atividade física, tudo fica mais
fácil para as crianças. A família também deve evitar comprar refrigerantes e sucos de caixinha, biscoitos recheados,
pizza, chocolate e outros alimentos com muita gordura, sódio e açúcar”, explica a coordenadora.
Tecnologia estimula o sedentarismo
A vida sedentária, facilitada pelos avanços tecnológicos (computadores, televisão, tablets, celulares), também
fazem com que as crianças não façam atividade física. “É importante evitar o excesso de tempo de tela, porque isso
estressa criança e faz com que ela deixe de brincar, que já é uma atividade física. Fora isso, que as telas deixam as
crianças ansiosas, e em alguns casos, elas recompensam na alimentação”, alerta Michele Lessa.
Outro ponto que a coordenadora traz é que quando existe uma exposição grande às telas, a publicidade
também fica em maior evidência. “Além das ofertas serem atrativas com embalagens coloridas, o preparo é mais fácil,
prático e rápido. A publicidade traz inúmeras variedades, quanto menos tempo a criança ficar no mundo das telas,
menos vulnerável ela ficará”, comenta a coordenadora.
Participação também das escolas
Para auxiliar os educadores, a Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde oferece a
cartilha “As cantinas escolares saudáveis” para todas as escolas do Brasil.
Existe também o Programa Saúde na Escola, que atua com ações de prevenção da obesidade infantil nas escolas
públicas com profissionais de saúde fazendo o acompanhamento do peso e estado nutricional dos escolares.
Quando necessário, o estudante é encaminhado para a unidade básica de saúde, onde recebe
acompanhamento constante.
Fonte: Correio do Brasil
Disponível em https://www.correiodobrasil.com.br/oferecer-alimentacao-adequada-saudavel-infancia/

Quer ler mais notícias?
Acompanhe no Facebook e no Twitter.
Acesse também as Segundeiras já publicadas pelo portal do Departamento de Atenção Básica - DAB.

